ATENÇÃO CATEGORIA PATRONAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 2022
Local:

A ASSEMBLEIA OCORRERÁ NO AUDITÓRIO DO SINDHOSBA, LOCALIZADO NA
RUA FREDERICO SIMÕES, 98, 14º ANDAR, EDIFÍCIO ADVANCED TRADE CENTER,
CAMINHO DAS ÁRVORES - SALVADOR/BA.

DATA:

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2022;

HORÁRIO:

09H30MIN HORAS EM 1ª CONVOCAÇÃO;
10H00MIN HORAS EM 2ª CONVOCAÇÃO.

Assunto:

1). Autorizar o SINDHOSBA a negociar com os sindicatos profissionais da área de saúde
(SINDISAÚDE, SEEB, SINFITO, SINDINUT, SASB, SINPSI, SINDIFARMA, SINDIMED,
SINDIMAGEM) e defender judicialmente os interesses da categoria na hipótese de dissídio
coletivo, inclusive para arguir preliminares processuais nos termos do que garante a constituição
federal e legislação vigente, em especial o que dispõe o art. 114, § 2º da CF.
2). Exame, discussão e votação da pauta de reivindicações apresentada pelos sindicatos
profissionais acima listados.
Data base: 01/05.
3). Deliberar sobre a proposta conciliatória da categoria econômica e autorizar o SINDHOSBA a
instaurar dissídio coletivo, se necessário.
4). Debater e deliberar sobre a contribuição negocial patronal a ser estabelecida em caso de acordo,
convenção ou dissídio coletivo, bem como métodos de cobrança de eventuais inadimplências
referentes aos exercícios: 2019, 2020, 2021 e 2022.
É importante a presença do diretor ou titular da empresa.
Credencie seu representante vinculado à categoria com poderes específicos.

Observação: As pautas de reivindicações 2022, encontra-se no site do SINDHOSBA, no endereço eletrônico
www.sindhosba.org.br link jurídico / convenções e negociações / pautas de reivindicações.
BASE TERRITORIAL: A Convenção coletiva de trabalho a ser celebrada entre SINDHOSBA e os Sindicatos
Profissionais da área da Saúde abrange os Hospitais e Serviços de Saúde representados pelo SINDHOSBA em
todo Estado da Bahia, com exceção das Empresas integrantes da Categoria Econômica, representadas pelos
seguintes

Sindicatos

Patronais:

SINDHOSFRAN,

SINDHOSFEIRA,

SINDHSUDOESTE, SINDHOSPES.

Salvador - BA, 07 de abril de 2022.

Raimundo Carlos de Souza Correia
Presidente do Sindhosba

SINDILAB,

SINDHESUL,

